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THÔNG BÁO 

Về việc lập chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại địa bàn giáp ranh  

giữa huyện Châu Phú với Thành phố Châu Đốc 

 

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 05/7/2021, Thông báo 31/TB-

UBND ngày 05/7/2021 của UBND huyện Châu Phú về việc thực hiện giãn cách 

xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Châu 

Phú; 

Theo Thông báo 114/TB-UBND ngày 05/7/2021 của UBND Thành phố 

Châu Đốc yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ, 

UBND huyện Châu Phú quyết định thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh 

tại 03 xã Mỹ Đức, Khánh Hòa, Ô Long Vĩ giáp ranh với Thành phố Châu Đốc để 

kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông từ các địa phương đang có 

cas nhiễm trong cộng đồng vào địa bàn huyện Châu Phú; các chốt kiểm soát bắt 

đầu hoạt động từ 0 giờ 00, ngày 07/7/2021. 

Nay, UBND huyện Châu Phú thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức 

và nhân dân đang cư trú trên địa bàn huyện được biết, nếu đang công tác, làm việc 

tại các cơ quan, công ty, xí nghiệp… trên địa bàn thành phố Châu Đốc thì thu xếp ở 

tại huyện Châu Phú hoặc ở lại nơi làm việc cho đến khi có thông báo mới. Người 

từ Thành phố Châu Đốc vào địa bàn huyện Châu Phú phải khai báo y tế và thực 

hiện cách ly y tế 14 ngày theo quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội, cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và toàn thể 

nhân dân nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- TT. Tỉnh ủy; 

- TT. HĐND; UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- TT. Huyện ủy; HĐND; UBND huyện;  

- Các cơ quan ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- CVP, PCVP;  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bé Tám 
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